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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže: SMS súťaž „VIANOCE“ (ďalej len „súťaž“)
1.2. Forma súťaže: Verejná súťaž v zmysle ustanovenia Zákona č. 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov.
1.3. Vyhlasovateľ súťaže: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len
„vyhlasovateľ súťaže“) SMS súťaž bude vysielaná v Rádiu Regina Západ. Súťaž technicky zabezpečuje
spoločnosť A SMS s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387.
1.4. Obdobie súťaže: Súťaž prebieha v období od 30. 11. 2020 do 24.12. 2020.
1.5. Zámer súťaže: zvýšiť atraktivitu programu a interaktivitu s poslucháčmi, podnietiť záujem o sledovanie
programu „Malí vekom, veľkí skutkami“,

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Umiestnenie vo vysielaní: SMS súťaž bude propagovaná verbálne moderátormi prúdového vysielania,
upútavkou na webovej stránke RTVS Reginy Západ a facebooku Rádia Regina Západ.
2.2. Podmienky účasti: Do SMS súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v
deň zapojenia sa do súťaže. Do súťaže sa môžu zapojiť poslucháči, ktorí využívajú siete slovenských mobilných
operátorov a to, výlučne prostredníctvom mobilného telefónu cez SIM kartu zaslaním SMS na číslo 6675 v tvare
VIANOCE (medzera) A/B/C na otázku daného dňa. Každému, kto sa zapojí vyššie uvedeným spôsobom do súťaže,
bude zaslaná spätná SMS, pričom cena spätnej SMS je 20 centov s DPH. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci
Rozhlasu a televízie Slovenska, zamestnanci spoločnosti Media RTVS, s.r.o. a zamestnanci spoločnosti A SMS s.r.o.
V prípade, že do súťaže zašle SMS osoba mladšia ako 18 rokov, takáto osoba bude automaticky vylúčená zo súťaže.
2.3. Pravidlá súťaže a vyhodnotenie:
1. Účastníkom SMS súťaže sa stáva každý poslucháč, ktorý pošle SMS odpoveď na súťažnú otázku v tvare
podľa bodu „Podmienky účasti“, okrem osôb mladších ako 18 rokov.
2. Otázky SMS súťaže moderátori budú vyhlasovať v prúdovom vysielaní v pondelok až piatok.
3 Priebežné žrebovanie sa uskutoční v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok v čase medzi 13.40 – 14.00
v relácii Popoludnie s RRZ a v sobotu medzi 8.30 – 9.00 hod v relácii Raňajky s RRZ.
4. Priebežné žrebovanie SMS súťaže sa realizuje zo správnych odpovedí.
5. Všetky správne a nesprávne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú výhru.
6. Žrebovanie výhercov výhier sa uskutočňuje elektronicky – formou náhodného výberu funkciou RANDOM. 7.
Počet zaslaných SMS od jednotlivého účastníka súťaže nie je obmedzený.
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2.4. Zverejnenie víťazov súťaže: Výhercovia hlavnej, druhej a tretej ceny budú vyžrebovaní v prúdovom vysielaní v
čase medzi 11.00 – 12.00. Dňa 24.12.2020 bude zverejnený výherca hlavnej ceny, dňa 25.12.2020 výherca druhej
ceny a dňa 26.12.2020 výherca tretej ceny.
2.5. Cena pre víťazov súťaže:
-

Hlavná cena: víkendový pobyt pre 2 osoby v novopostavenom penzióne Meridiana v Bojniciach s polpenziou a

dlhodobou platnosťou. Víkendový pobyt s polpenziou pre 2 osoby v Bojniciach venuje Zľavomat.sk. Zľavomat, Vaša
cesta k zážitkom.
-

Druhá cena: balíček exkluzívnej francúzskej kozmetiky Sothys a 50,-€ darčeková poukážka na nákup na eshope Sofia.“

-

Tretia cena: balíček exkluzívnej francúzskej kozmetiky Sothys a BIOMIN – balíček prírodných výživových

doplnkov na podporu pohybového aparátu, ktorý venuje slovenská farmaceutická spoločnosť BIOMIN .
2.5. Odovzdanie cien: Víťazom cenu zašleme poštou na adresu súťažiaceho.
2.6. Daňový režim: V zmysle § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov sú
oslobodené od dane z príjmov ceny z verejnej súťaže neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu.
2.7. Ostatné ustanovenia:
2.7.1. Plnenia, poskytnuté v súlade s týmto štatútom, nie je možné previesť na tretiu osobu.
2.7.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
2.7.3. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať.
2.8. Osobné údaje: Účasťou v súťaži „VIANOCE“ udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia
Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods.
1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel:
vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa
súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefón).Tento súhlas
so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom
vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov od vyčerpania výhry. Po uvedenej lehote budú osobné
údaje súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie
informácie na www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
3.2. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení Zákona č. 17/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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3.3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže zmeniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá
súťaže a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený
pôvodný štatút.
3.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
3.5. Platnosť a účinnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu
a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 31.1. 2021.
V Bratislave dňa 26.11.2020
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

